Obec Starý Poddvorov
Starý Poddvorov 230, 696 16 Starý Poddvorov
Tel: 518 372 123, e-mail: obec@poddvorov.cz, www.poddorov.cz, ID DS : unnb4vh

ŽÁDOST
o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
a skutečné provedení kanalizační přípojky
1) Žadatel (vlastník připojované nemovitosti)

(*nehodící škrtněte)

Příjmení, jméno, titul / název firmy:
Adresa odběratele / sídlo:
Datum narození / IČ:

E-mail:

Telefon:

2) Identifikace připojované nemovitosti
Typ nemovitosti:

Trvalé bydlení *

Podnikání *

Ulice:

Číslo popisné:

Parcelní číslo:

Ostatní *

Katastrální území:

3) Technické údaje plánované kanalizační přípojky
Materiál přípojky ……………………….

DN (průměr) přípojky …………. mm

Délka přípojky na soukromém pozemku ……………..m

Revizní šachta ANO / NE *

Délka přípojky na veřejném pozemku …………………m

Zdroj pitné (užitkové) vody:

Druh odpadní vody:

Způsob napojení na kanalizaci:

veřejný vodovod *

domovní splašky *

odfrézování *

vlastní studna *

průmyslové vody *

do vysazené odbočky *

jiný zdroj (dešťová jímka) *

dešťové vody *

do šachty *

Způsob předchozího odvádění:

septik / žumpa / domovní ČOV / žádné *

4) Projektová dokumentace přípojky
Zpracovatel projektové dokumentace:

Datum PD:

Povolení stavebního úřadu (kdo vydal):
Značka / č.j.:

Dne:

Jiná dokumentace:

Žádám Obec Starý Poddvorov jako vlastníka a provozovatele veřejné kanalizace o připojení shora uvedené
nemovitosti na veřejnou kanalizaci a prohlašuji, že jsem seznámen s technickými podmínkami pro připojení na
veřejnou kanalizaci a s povinnostmi vyplívajícími ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
platném znění.
Ve Starém Poddvorově dne:

…………………………………….
Podpis žadatele (razítko)
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Upozornění pro žadatele:
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo nemovitosti je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z
kanalizační přípojky do kanalizace. Nejpozději k tomuto datu je vlastník připojené nemovitosti povinen uzavřít
písemnou smlouvu s Obcí Starý Poddvorov na odvádění odpadních vod (viz § 10 zákona č. 274 / 2001 Sb.
v platném znění).
Schematický zákres skutečné trasy kanalizační přípojky pokud se odchýlila od PD - zakreslí dodavatel
přípojky nebo vlastník nemovitosti.

Technický popis skutečného provedení přípojky
Kontrola kanalizační přípojky před záhozem – (provede pověřený pracovník obce)
Materiál přípojky:

DN
mm

Revizní čistící šachta: ANO / NE *
Materiál řadu:

Celková délka

m

Veřejná
m

část

Napojení na kanalizační řad: odfrézováním / do odbočky / do šachty *

DN
mm

Stav vodoměru k datu připojení
Pracovník obce:

přípojky

řadu:
m3.

Hloubka
m

řadu

Hloubka
m

Datum provedení kontroly napojení:
Podpis:
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